
رئیس اداره کنترل دخانیات وزارت بهداشت:

مالیات بر سیگار باید ۷۵ درصد 
قیمت خرده فروشی باشد

رئیس اداره کنترل دخانیات وزارت بهداشت گفت: »آن چیزی 
که در الیحه ارزش بر افزوده بر دخانیات در نظر گرفته شده بود، 
حدود ۲۴ درصد مالیات بر قیمت خرده فروشی سیگار بوده، اما 
سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده است که مالیات بر سیگار 

باید ۷۵ درصد قیمت خرده فروشی باشد.«
به گزارش سپید به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بهزاد ولی زاده با 
اشاره به موضوع افزایش مالیات سیگار اظهار کرد: »موضوع افزایش 
مالیات بر سیگار یک پیشنهادی در الیحه ارزش بر افزوده بود که 
بررسی های الزم در کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص 

انجام گرفته و این مسئله به صحن مجلس ارسال شده بود.«

رئیس اداره کنترل دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: »قرار بود 
که بر سیگار عوارضی در قالب الیحه ارزش بر افزوده مانند سایر 
کاال ها در نظر بگیرند و جلساتی  بین مجلس و کمیسیون های 
مربوطه در خصوص طرح بستن عوارض بر سیگار برگزار شد 
که در نهایت این موضوع از دستور کار صحن مجلس خارج و به 

کمیسیون مربوطه برای بررسی بیشتر برگشت داده شد.«
وی افزود: »آن چیزی که در الیحه ارزش بر افزوده بر دخانیات 
در نظر گرفته شده بود، حدود ۲۴ درصد مالیات بر قیمت خرده 
فروشی سیگار بوده، اما سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده  است 
که مالیات بر سیگار باید ۷۵ درصد قیمت خرده فروشی باشد.«

پیدا  افزایش  بر سیگار  مالیات  »در حال حاضر  ولی زاده گفت: 
نکرده است، زیرا اگر مالیات دخانیات زیاد شده بود ما شاهد 
واردات این همه مواد اولیه تولید دخانیات در کشور نبودیم، و 
متاسفانه محصوالتی مانند توتون و مواد اولیه تولید سیگار در 

صدر واردات کاال ها قرار دارند.«
رئیس اداره کنترل دخانیات وزارت بهداشت تصریح کرد: »متاسفانه 
کشور ما به سمت تولید سیگار و صادرات آن به سایر کشور ها 
رفته است و بدین طریق محصولی که باعث فوت بسیاری از افراد 
می شود و سالمتی مردم را به شدت تهدید می کند در کشور تولید و 
صادر می کنیم.« وی در پایان اضافه کرد: »در حال حاضر دخانیات 
در ایران ارزان ترین محصول دخانی در جهان محسوب می شود، 
در حالیکه سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است که با افزایش 
مالیات بر سیگار میزان مصرف کاهش پیدا می کند، اما متاسفانه 

برنامه ریزی خوبی در زمینه کاهش مصرف انجام نشده است.«

رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری:

۹۵ درصد از بیماران روستای 
چنار تحت درمان قرار گرفتند

رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت: »تاکنون ۹۵ 
درصد از بیماران مبتال به ویروس HIV در روستای چنارمحمودی 

شهرستان لردگان تحت مراقبت های درمان قرار گرفتند.«
به گزارش سپید به نقل از ایرنا، سید راشد جزایری در خصوص 
روند ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی به اهالی این 
روستا افزود: »تمامی آزمایشات الزم برای ۱۰۰ درصد از متقاضیان 
انجام و پاسخ آن بصورت کامل محرمانه به افراد داده شده است.«
رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: »همچنان 
 HIV تیم های کارشناسی و مراقبت از بیماران مبتال به ویروس

در حال ارائه خدمات به مردم هستند.«
وی افزود: »همچنین آموزش ها برای افراد، خانواده ها و گروه های 
هدف و مشاوره های تخصصی و انگیزشی برای پایبندی به درمان 

افراد بیمار در این روستا در حال ارائه است.«
جزایری در پایان با اشاره به راه اندازی کلینیک مشاوره در لردگان 
و آغاز فعالیت این مرکز، از انجام مراحل مقدماتی برای راه اندازی 

مرکز خدمات جامع سالمت در لردگان خبر داد.
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رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: 
»از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
تامین  چگونگی  برای  می خواهم 
در  سالمت  بیمه  سازمان  اعتبارات 
سال آینده راهکاری پیدا کند؛ مثاًل 
شاید استفاده از بخش یارانه ها بتواند 

این خالء را جبران کند.«
ایسنا،  از  نقل  به  سپید  گزارش  به 
علی الریجانی در دیدار مدیرعامل و 
معاونان سازمان بیمه سالمت گفت: 
برنامه  در  سالمت  بیمه  »موضوع 
و  گرفته  قرار  توجه  مورد  توسعه 
در فرمایشات مقام معظم رهبری و 
سیاست های کلی بر آن تأکید شده 
از  شرایط  همه  در  موضوع  این  و 
مولفه های حکمرانی خوب است.«

بیمه  الریجانی به مسئله منابع مالی 
سالمت اشاره کرد و گفت: »روش 
کنونی در کشور این است که پول 
می دهیم  مردم  به  اعمال شاقه  با  را 
که هم مردم را آزرده می کند و هم 
خواهد  خراب  را  مسئوالن  کار  اثر 
کرد؛ در حالی که بودجه دستگاه ها 
باید به موقع پرداخت شود. اگر بیمه 

در  کشور  اگر  انجام شود حتی  درستی  به  سالمت 
شرایط سختی قرار داشته باشد، مردم به آرامش و 

امیدواری خواهند رسید.«
رئیس مجلس شورای اسالمی درباره تأمین اعتبارات 
و  برنامه  کمیسیون  رئیس  »از  افزود:  سالمت  بیمه 
اعتبارات  تأمین  چگونگی  برای  می خواهم  بودجه 
این سازمان در سال آینده راهکاری پیدا کند؛ مثاًل 
شاید استفاده از بخش یارانه ها بتواند این خالء را 
جبران کند.« وی اظهار کرد: »تغییراتی در موضوع 

نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در حال انجام 
سالمت  بیمه  اعتبارات  از  بخشی  می توان  و  است 
کار در صورتی که  این  که  منظور کرد  آنجا  در  را 
مردم  برای  شود  اتخاذ  آن  کارشناسی  راهکارهای 

توجیه خواهد داشت.«
مهمی  موضوع  را  بیمه  هوشمندسازی  الریجانی 
و  شود  انجام  کشور  کل  در  باید  که  کرد  توصیف 
شود  انجام  زودتر  کار  این  چقدر  »هر  داد:  ادامه 
به مردم خواهد داد و دستگاه های  بیشتری  آرامش 

مرتبط باید در این زمینه همراهی کنند.«

سازمان  مدیران  به  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
برای  خود  راهکارهای  داد  پیشنهاد  سالمت  بیمه 
حل مشکالت را ارائه دهند تا در مجلس یا جلسه 
»بحث  و گفت:  گیرد  قرار  بررسی  مورد  قوا  سران 
مردم  برای  آن  اهمیت  و  نیاز  دلیل  به  بیمه  پوشش 

باید هر چه سریعتر انجام شود.«
تعریف  و  پزشکان  آموزش  لزوم  بر  الریجانی 
مشوق های الزم برای آنها به منظور پیوستن به سیستم 
الکترونیکی بیمه تأکید کرد و افزود: »می توانید در 
نیز  را  پزشکی  نظام  سازمان  خود  اهداف  پیشبرد 

طبقه  از  که  پزشکان  زیرا  کنید  همراه 
نخبگان جامعه هستند، با موضوعاتی که 
به منفعت ملی مربوط است، به راحتی 

می کنند.« همراهی 
وی خواستار اصالح همپوشانی بیمه ها 
شد و تأکید کرد: »اگر بیمه سالمت به 
درستی انجام شود حتی اگر کشور در 
شرایط سختی قرار داشته باشد، همین 
که مردم حس کنند کار آنها با کیفیت 
انجام می شود، به آرامش خواهند رسید 
و این امر باعث افزایش روحیه امیدواری 

در جامعه خواهد شد.«
در ادامه طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان 
بیمه سالمت به ارائه گزارش عملکرد 
این سازمان پرداخت و تصریح کرد: »با 
توجه به کسری بودجه، راهکارهایی مد 
نظر قرار گرفت تا بتوانیم به مدیریت 
منابع و مصارف دست یابیم؛ به گونه ای 
سال  به  نسبت  هزینه ها  درصد   8 که 
افزود:  وی  یافت.«  کاهش  گذشته 
به بخش  افراد تحت پوشش  »مراجعه 
خصوصی، راه اندازی بیمه الکترونیک، 
به  سالمت  بیمه  یارانه  کردن  هدفمند 
سمت گروه های نیازمند، رفع همپوشانی 
بیمه ای و چند دفترچه ای، تدوین راهنماهای بالینی 
برای اصالح رفتارها با هدف مدیریت هزینه، استفاده 
از خدمات هوم کر )home care( و منظم کردن 
گفته  به  که  بود  راهکارهایی  جمله  از  پرداخت ها 
موهبتی در سازمان بیمه سالمت پیگیری شده است.«
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در پایان اضافه کرد: 
»پیش بینی ما برای اعتبارات مورد نیاز در سال ۹۹ 
مجلس  از  که  است  تومان  میلیارد  هزار   ۲۲ حدود 

می خواهیم از این موضوع حمایت کند.«

در دیدار رئیس مجلس با مدیران ارشد سازمان بیمه سالمت عنوان شد

منابع حاصل از یارانه ها، راهی برای جبران خالء اعتبارات بیمه سالمت

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید 
بر اینکه کاهش شدید نقدینگی داروخانه ها را با مشکالت 
بسیار زیادی روبرو کرده است، گفت: »منابع و مصارف 
حوزه بهداشت و درمان باید در بودجه سال ۹۹ به صورت 

ویژه دیده شود.«
رئیس  نایب  هشدار  با  رابطه  در  قربانی  حسین  محمد 
انجمن داروسازان ایران نسبت به کاهش شدید نقدینگی 
در داروخانه ها، گفت: »مشکل کاهش نقدینگی تنها به دارو 
مربوط نمی شود بلکه عدم پرداخت مطالبات ازسوی بیمه ها 
تمامی حوزه های بهداشت و درمان اعم از دانشگاه های 
علوم پزشکی، پیمانکاران، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و 

پخش کنندگان دارو را دچار بحران کرده است.«
با  را  داروخانه ها  نقدینگی،  شدید  »کاهش  افزود:  وی 
داروخانه ها  است،  کرده  روبرو  زیادی  بسیار  مشکالت 
برای تامین دارو ها باید به شرکت های توزیع کننده پول 
پرداخت کنند اما تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها، 

این تعادل را برهم می زند.« نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
ادامه داد: »با توجه به پیگیری های انجام شده حدود ۵۰۰ میلیون یورو 
با دستور رئیس جمهور با اولویت پرداخت مطالبات سیستم دارویی در 
دانشگاه های علوم  به مشکالت  با توجه  اما  قرار گرفت  بیمه ها  اختیار 
پزشکی، این مبلغ در حوزه های مختلف بدهی های دانشگاه ها مصرف شد 
در حالی که با توجه به دستور رئیس جمهور الزام و اولویت با پرداخت 
مطالبات دارویی بود اما مورد توجه قرار نگرفت.« قربانی گفت: »مطالبات 

داروخانه ها و دیگر پیمانکاران دانشگاه علوم پزشکی یکی از معضالت 
و چالش های اساسی وزارت بهداشت و درمان است، هر دو موضوع 
مورد توجه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار داشته است از همین 
رو حدود ۴ هزار میلیارد تومان از مطالبات وزارت بهداشت از طریق 
سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده و در اختیار دانشگاه ها قرار گرفت.«
وی اظهار کرد: »در حال حاضر مطالبات و بدهی های مربوط به سال های 
قبل ۹8  بزرگترین مشکل وزارت  بهداشت به شمار می رود، به همین 

کرد  تالش  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  دلیل 
فضایی ایجاد کند تا مطالبات و بدهی های سال ۹8 به 
روزتر پرداخت شود و بار سنگین مالی از حوز ه های 

مختلف برداشته شود.«
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: »یکی از 
وظایف کمیسیون بهداشت و درمان این است که در 
بهداشت و  منابع و مصارف حوزه  آینده  بودجه سال 
درمان را به صورت واقعی و ویژه ببیند چرا که در حال 
حاضر برخی از داروخانه دفترچه های بیمه درمانی را 
قبول نمی کنند و حتی برخی بیمارستان ها قراردادشان 
را با بیمه ها لغو کردند. سرگردانی بیماران فضای بسیار 

نامطلوبی را ایجاد کرده است.«
قربانی ادامه داد: »حوزه بهداشت ودرمان از حوزه های 
دیگر متفاوت تر بوده چرا که با جان و سالمتی مردم 
سر و کار دارد، هنگامی که بیمار نتواند با دفترچه بیمه 
داروهای مورد نیاز خودش را تامین کند با مشکالت 
بسیار زیادی رو برو می شود و این ناراحتی ها به کف خیابان ها منتقل 
می شود. بنابراین الزم است در بودجه سال ۹۹ منابع و مصارف حوزه 

بهداشت و درمان را سامان دهیم.«
وی در پایان اضافه کرد: »باید بدهی های قبل از ۹8 داروخانه ها و حوزه های 
مختلف بهداشت و درمان را به نحو دیگری پرداخت کنیم، باید توقعات 
و تبادل منابع را در سال ۹8 بروزتر کنیم هر چند که شرایط سال ۹8 

کمی بهتر است.«

معاون کل وزارت بهداشت گفت: »با ارائه خدمات ارتقا سالمت، آموزش 
و فرهنگ سازی، پیشگیری های اولیه و ثانویه، درمان و توانبخشی می توانیم 

در سال ۲۰۲۰ اولین کشور منطقه باشیم.« 
به گزارش سپید به نقل از وبدا، ایرج حریرچی در مراسم تکریم و معارفه 
رییس سابق و سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به 
اینکه کاشان شرایط برجسته ای را در حوزه ارتقای سالمت دارد، گفت: 
»با توجه به پتانسیل های موجود، وضعیت سالمت این منطقه باید برجسته 
باشد. همچنین کاشان نسبت به میانگین استاندارد تخت در کشور، نیازمند 
بیمارستان است.« معاون کل وزیر بهداشت تصریح کرد: »افزایش سالمت 
در  مردم  از  مالی  محافظت  سالم،  عمر  طول  ارتقای  راستای  در  مردم 
مقابل مخاطرات هزینه ای آنها در برابر بیماری ها، پاسخگویی به نیازهای 
غیر بهداشتی و غیر درمانی مردم و افزایش کارایی با منابع موجود چهار 
اینکه برای رسیدن  بیان  با  هدف مهم حوزه سالمت است.« حریرچی 

به این چهار هدف و پوشش همگانی سالمت، باید سطوح خدمت را 
شامل ارتقاء سالمت، آموزش و فرهنگ سازی، پیشگیری های اولیه و 
ثانویه، درمان و توانبخشی ارائه کرد، افزود: »با رعایت این خدمات در 

سال ۲۰۲۰ می توانیم اولین کشور منطقه باشیم.«
وی با بیان اینکه برای رسیدن به ارتقا سالمت ابتدا باید مواردی مانند 
چاقی، عدم تحرک ، سالمت روان و فشارخون را مورد توجه قرار داد، 
افزود: »افراد مبتال به فشار خون که خود از آن اطالعی ندارند، باید شناسایی 
شوند.« وی به سه نوع پیری شامل توام با بیماری، طبیعی بدون بیماری 
و سالم اشاره کرد و ادامه داد: »طبق دانش علمی روز، تا 8۲ سالگی یک 

انسان می تواند بدون عارضه و سالم زندگی کند.«
حریرچی، در پایان اظهار داشت: »۱۵ الی ۲۰ درصد مسئله سالمت مردم 
با اقدامات درمانی اصالح می شود، 8۰ الی 8۵ درصد به ژنتیک، رفتار و 

مسائل اجتماعی بستگی دارد.«

قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

عدم پرداخت مطالبات ازسوی بیمه ها، حوزه  سالمت را دچار بحران کرده است

معاون کل وزارت بهداشت در کاشان عنوان کرد

می توانیم در سال 2020 اولین کشور منطقه باشیم


